Archeologie Stichting “Dokter Beckers-Pater Munsters”
Stein. (Sinds 20 april 2015 nieuwe naam: Stichting
Erfgoed Stein.)

Jaarverslag 2014:
Algemeen Bestuur:
Bestuur heeft 6 x voltallig vergaderd.
Per 01-01-2014 gestart met de nieuwe bestuursstructuur en voor iedere sectie
Plan van aanpak opgesteld. Hiervoor diverse keren gebrainstormd.
Intensief bezig geweest om de uitbreiding van ons museum gerealiseerd te
krijgen.

Dagelijks Bestuur:
Het Dagelijks Bestuur heeft 22 x vergaderd.
3 x gesprek voorzitter, secretaris en medewerker.
24 maal overleg geweest tussen voorzitter, secretaris en penningmeester inzake
uitbreiding gebouw museum, nieuwe naam en doelstelling van onze stichting en
eventuele samenwerking met andere musea.
8 maal overleg tussen voorzitter, secretaris en afdeling Heemkunde van onze
stichting

Vrijwilligers:
Voor de vrijwilligers zijn er 2 thema avonden georganiseerd.
4 maal heeft er een bijeenkomst plaats gevonden met een afvaardiging van het
DB en de vrijwilligers.
6 x per jaar wordt er door vrijwilligers van de Archeologiestichting en het IVN
Stein onderhoud gepleegd op het Kloosterkerkhof.
De vrijwilligers hebben het Museumweekend , Monumentenweekend en de
Kastelen dag georganiseerd.
Alle drie hebben plaats gevonden op de ruïne.
Het museumweekend in het museum, oude gebouw, was tevens de start
tijdelijke sluiting museum inzake de verbouwing.
In de vakantieperiode is er de mogelijkheid geboden om op zondag (8 x) een
rondleiding te krijgen op de ruïne. Deze rondleidingen zijn druk bezocht en
werden verzorgd door onze vrijwilligers.
Het museum kan tijdens de openingsuren/dagen bezocht worden en op afspraak.
Rondleidingen op de ruïne vindt plaats na aanmelding.

Rondleidingen werden gegeven aan zusterverenigingen, personeelsverenigingen,
scholen en op aanvraag van de Brouwerij “De Fontein”, waar we intensief mee
samenwerken.

Activiteiten:

Op maandagavond en woensdagmiddag kan een bezoek gebracht worden aan de
afdeling Heemkunde in de Moutheuvel. Hier kan men terecht voor alle zaken
m.b.t. Heemkunde en het Aezeleproject.
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er bij de afdeling Heemkunde gewerkt
aan het “Aezeleproject”. Scannen en inbrengen van oude kadastrale gegevens.
De afdeling Heemkunde heeft in 2014 door gegaan met het project “Kenne weer
de Steindenaere nog.
Afmaken en klaar maken voor de drukker van ons nieuw boek “Straatnamen van
Stein”. Plan is om dit uit te brengen bij de opening van ons uitgebreid museum
in 2015.
6 maal contact met Gemeente en Heemkunde afdelingen van Maasmechelen,
België . Heeft geresulteerd in fijne samenwerking.
15 maal heeft er overleg plaats gevonden met een afvaardiging van het Bestuur
of het Dagelijks bestuur met o.a. Bestuur Schippersbeurs Elsloo, Gemeente, IVN ,
o.a. over aantrekken vrijwilligers, samenwerken etc.
Diverse commissievergaderingen hebben er plaats gevonden met name in het
kader van nieuwbouw/uitbreiding van ons museum.
Overleg heeft plaats gevonden met diverse scholen.
Goede samenwerking met Oudheidkundig Museum in Leiden. Uitleen van diverse
stukken.
Doorgegaan met het digitaliseren van de gehele collectie.
Intensief contact met Mirjam Kars freelance archeoloog, gespecialiseerd in de
Merovingische periode. Zij is bezig met het project wetenschappelijke publicatie
van de Merovingische begraafplaatsen Obbicht en Stein.

